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Mooie teamprestatie van de JO9-2!
KSC JO9-1: We mochten weer eens thuis
voetballen. Ditmaal tegen Vessem/Dees. En
ja hoor, wat een fantastische wedstrijd! Na
een goed verzorgde warming-up door onze
aanvoerder van de week Niek waren de kids
helemaal klaar voor de wedstrijd. We kwamen goed uit de startblokken en we gingen
direct naar de goal van de tegenstander.
Milan was het dit keer die de eerste goal
maakte van de wedstrijd. Op de gevoelige
plaat is vastgelegd dat zowel Milan en Thomas zeer uitbundig juichen. Na enkele goals
van Niek en de tegenstander stonden we 4-5
achter. Maar toen kwam onze Willem op het
middenveld te staan, en wat denk je? Hij
zorgde zelf direct voor de 5-5 en de 6-5. Vervolgens was het gehele team met Jorn, Sil en
Lef in de verdediging en enkele mooie reddingen van Nillis in staat om de voorsprong
vast te houden. Eindstand 7-6. Allemaal goed
gespeeld! Willem is verdiend man van de
wedstrijd.
KSC JO9-2: Vandaag stond de thuiswedstrijd
tegen Dommelen jo9-2 op het programma.
Een team waar we vorig seizoen met de jo8
van gewonnen hadden, dus de verwachtingen waren hoog. We begonnen goed en controleerden de wedstrijd vanaf de 1e minuut.
Met uitstekend verdedigend werk en goede
aanvallen werd het uiteindelijk 4-2. Een dik
verdiende overwinning van onze jongens en
meiden.

Sem uitstekend gekeept, morris top verdedigd, Roos overal aanwezig op het veld, Lars
mooie dribbels, Jens 4 goals, Robin hard gewerkt, Siem prima verdedigd. Met 2 mooie
assists op zijn naam is Mats de man van de
wedstrijd. We hebben een mooi team en
hebben grote stappen gezet met zijn allen!
KSC JO10: Afgelopen zaterdag stond een
uitwedstrijd tegen DBS JO10-7 op het programma. Het was vanuit de tegenstander een
fysieke wedstijd. Hier en daar werd een beuk
of sliding uitgedeeld. Hier tegen waren wij
niet opgewassen en het lukte ons niet om
ons goede veldspel te laten zien. Helaas hebben wij verloren met 9-1. Maar we hebben er
samen gestaan en zijn er samen voor gegaan,
hebben ons niet mee laten slepen in het
fysieke spel. Hierdoor is het hele team man/
vrouw van de wedstrijd!
KSC JO12-1: Vandaag moesten we al vroeg
op! Om 9 uur begon de wedstrijd tegen DBS
in Eindhoven. Vanwege de corona maatregelen bij DBS waren ook de kleedkamers afgesloten dus zaten we omgekleed al in de auto.
Helaas waren we ook nog niet goed wakker
aan het begin van de wedstrijd waardoor we
in het eerste kwartier dan ook met 1-0 achter
kwamen te staan. In het tweede kwart ging
het gelukkig wel al iets beter, al bleef DBS erg
gevaarlijk met meerdere kansen. Toch kwamen we terug in de wedstrijd en scoorden
we 2 doelpunten: 2-1 voorsprong tijdens de

Penaltystand na ronde 6

rust! Helaas konden we dit niet volhouden.
Bij DBS staken er een tweetal spelers uit die
erg goed waren en meerdere kansen kregen.
Wat we ook probeerden het lukte gewoon
niet vandaag. DBS maakte dan ook gelijk en
liep vervolgens uit naar 4-2. Helaas, het zat er
niet in. Nog wel een speciale dank voor Isabel
en Britt die vandaag met ons mee hebben
gedaan!
KSC JO12-2: Vandaag uit tegen de koploper
SDO uit Lage Mierde. We hadden niet zo'n
goede start en stonden al snel met 3-0 achter. Maar na de time out herstelden we ons
goed. We kregen wat meer grip op de wedstrijd. Ook kregen we een paar mooie kansen. Voor de rust bleef het 3-0. Na de rust
deed SDO het goed en liepen uit naar
6-0. Toch gaven we niet op en bleven doorzetten. We kwamen weer steeds beter in ons
eigen spel en scoorden nog 3 keer. Eindstand
6-3. Na een moeizame start hebben we ons
zeer goed hersteld.
KSC JO13: Na de mooie zege van vorige week
waren we extra gemotiveerd om weer een
mooi resultaat te halen. We kwamen al snel
op achterstand maar we herstelden ons goed
en stonden bij rust op 3-2. Helaas kregen we
na de rust te maken met blessures bij meerdere spelers waardoor de tegenstander al
snel langszij kwam en de winst naar zich toe
trok. De eerste helft hadden we gewonnen,
volgende keer beter.
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JO8-1: Jop, Tim (3) Sam, Sep (2)

JO14:

JO10-1: hele team

JO13: Steef

JO9-1: Willem

JO10: Nilles (5) Daan, Luuk, Mik (4) Juul (3)

JO12-1: hele team

JO9-2: Mats

JO11: Nils, Jorrit, Siem (3) Suus, Kars, Dex, Joep, Noël (2)
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JO8:

JO9-1: Jorn, Milan (4) Thomas (3) Niek (2)
JO9-2: Siem, Morris (3) Lars, Mats , Jens, Roos (2)

JO12-1: Stan (4) Nico (3) Dolf, Ruben, Jurre, Boaz, Gijs (2)
JO12-2: Davy (6) Robin, Jordy (4) Bink, Meeke, Thyn, Mathis (3)
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Doelsaldo
Voor :

27

Tegen:

-65

Saldo:

-38

EFC JO19-2
EFC JO17-3
KSC JO14-1
KSC JO13-1
DBS JO12-5
SDO'39 JO12-1
KSC JO11-1
DBS JO10-7
KSC JO9-1
KSC JO9-2
Hoogeloon JO8-1

KSC JO19-1
KSC JO17-1
Brabantia JO14-2
Dommelen JO13-2
KSC JO12-1
KSC JO12-2
Terlo JO11-1
KSC JO10-1
Vess/DEES JO9-3
Dommelen JO9-2
KSC JO8-1

3-0
UItgesteld
0-1
3-9
4-2
6-3
6-17
8-1
7-6
4-2
9-1

Helaas voorlopig
weer geen
competitie i.v.m.
de corona
maatregelen

